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Betreft: zienswijze Ontwerpbestemmingspian Kindcentrum Avennorn Qe Goorn

Geachte heer mevrouw,

Hierbij dienen wij onze zienswijze in op het Ontwerpbestemmingspian Kindcentrum 
Avenhorn De Goorn
Wij maken ons zorgen over ae geluids -en trillingshinaer voor ons persoonlijk en de 
veiligheid van weggebruikers en met name fìeters op de aanrijroute de Goorn en de Dwingel.

Overlast verkeer door locatiekeuze
Wij zijn woonachtig od de kruising van de Goorn en de Dwingei OndanKS dat het een 30 km 
zore betreft is de verkeersintensiteit nier hoog. Dit leidt tot overtast in de vorm van 
geluidshinder en trillingshinder.
De singel/verlengde leet zaï een deel van het doorgaand verkeer om hel dorp heen leiden 
Echter zonder 'verkeersknippen' za! een groot deel var het verkeer voor de kortste route 
kiezen, de goom/dwingel.
Als ervaringsvergelijking grijpen we de asfaltenngswerkzaamheden van afgelopen najaar 
aan De hoeveelheid verkeer wat weigerde om de route Burg/Braken te nemen was 
gigantisch. Tot verplaatsen van betonnen Síructon afzettingen aan toe. Verkeersregelaars 
waren niet veilig Dit geef. de bereidheid weer tot “omrijden1 van ae weggebruikers Ook een 
eerdere poging van de gemeente door toepassing van suggestiestrook voor doorgaand 
verkeer op de kruising Spierdijkerweg/De Burg was geen succes.

Momenteel zijn de plannen “de Tuiren” en Buitenplaats" in aanbouw In een nieuwbouwplan 
worden de eerste járen veel kinderen geboren Deze gezinnen zullen voor 
winkels/boodschappen winkelcentrum de vijverhof bezoeken en voor schoolvoorziening 
dezelfde korte route nemer via De Goorn/Dwingel

Het Dlan Ontwerpoestemmingsplan Kindcentrum Avennom/’De Goorn zal wederom een 
publiekstrekker zijn welke tot gevolg heeft dat er verkeerstromen vanuit toekomstig 
Buitenplaats via deze route woroen geleid. Wij verwachten hierdoor dat van ae leefbaarheid 
niet veel overblijft
Onze woonlocatie Dieet simpelweg geen mogeiijkhe d om ons te onttrekken van 
verkeersdrukte. Wij kunnen geen kanl op.

Veiligheid
De Goorn en de Dwingel zijn momenteel zogenaamde “griļze wegen", niet te classificeren 
volgens duurzaam veilig als ontsluitingsweg of erftoegangsweg. Er is geen mogelijkheid voor 
vhj liggende fietspaden. Met de huidige verkeersintensiteiten is de 30 km zone 
ongeloofwaardig en wordt ook niet met veel maatregelen afgedwongen. Toch moeten er 
straks grote hoeveelheden kinderen via deze route fietsend naar deze nieuwe scnool 
Daarnaast zullen veel ouders vanwege de afstand/gemak het brengen en halen met de auto 
laten geoeuren.
Met de huidige en zekere toekomstige verkeersintensiteiten (is nier een duidelijk beeld van 
bij de gemeente? Het laatste verkeerscirculatieũlan dateert van 2006 Dij ons weten) is dit 
zeker geen ideaalsituatie.

In de bestemmingsplannen van de gemeente Koggenland wordt vaak gerefereerd aan de 
structuurschets koggenland uit 1992 De woningbouw hierin aangegeven is grotendeels 
gereahseera De omsluitingswegen (uitgesloten Singel) ontbreken eenter en al het vertoef 
wordt over de infrastructuur van ^5 jaar geleden geleid welke hiervoor met ontworpen is. 
Weilicnt is het een mogelijkheid om de Singel tş venengen naar de Citroengras/Witbol 
teneinde een extra en veilige verbinding te leggen.



Concluderend
Vragen wij jullie:

» Helder inzichtelijk te maKen voor de 30 km zones De Goorn/Pwingei wat de te 
verwacnten verkeersaantallen worden.

* Duidelijk maken wat de bijbehorende geluidsbelasting «s En ia dit dient ook voor een 
30 km zone te gebeuren met deze ontwikkelingen en verkeersintensiteiten

* Door verkeersspecialisten een analyse te laten maken van de De Goorn/Dwingel 
m.b.t. leefbaarheid en veiligheid op bas.s van de dan beschikbare cijfers

* Een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheid van een veilige extra ontsluiting 
van Buitenplaats Singel naar Citroengras/witbol dan wel ontsluiting via het 
Industrieterrein

» Passende maatregelen te nemen zodat leefbaarheid en veiligheid voorrang krijgt.

Dit vooraat er een nieuw plan wordt gereal'seerd.

Wij treden graag met jullie in overleg om extra toelichting te geven indien nodig.

Hoogachtend.


